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িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম 

খােলদ শাইখ মুহা�েদর পক ে েক মািকরন ে�িসেড� বারাক ওবামার �িত- 

১. অতযাচার-অিবচার ও ে��াচাের িনমি�ত ভূখ�: 

 �াহ তা‘ লা বেলন-  

ُهمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  ِإالَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَِّتي ِإالَّ  اْلِكَتابِ  َأْهلَ  ُتَجاِدُلوا َوَال  ِمنـْ  
অ র- “েতামরা িকতাবধারীেদর সাে  তকর-িবতকর কেরা না, িক� উ�ম প�ায়। তেব 

তােদর সাে  নয়, যারা যািলম।” -সূরা  নকাবুত,  য়াত ৪৬ 

 িম েতামােক যািলম বেলই জািন।  শা কির, বাতরািি পড়েব এবং  দয়ায়ম করার 

েচ�া করেব। তেব  মার মেন হয়, িনেজর জনয কলযাণকর প  েবেব েনওয়ার মেতা 

�জা ও �ধীনতা েতামার েনই। 
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বাতরািি েকবল েতামােক উেেশয কের সংকিলত নয়। তুিম এর উপযুু নও। 

িফিলি�েনর নারী, িশশ ও মুসিলম ভাই-েবানেদর রেু েতামার হাত রি�ত। এই 

েরাজার মােস ২১০০ িফিলি�নী িনহত হেয়েব, যােদর মেধয ৪৯০ জন িশশ এবং ২৪৫ 

জন নারীও রেয়েব। শধু তাই নয়, েতামােদর চালক িবহীন িবমান হামলায় রু ঝরেব 

ওয়ািজির�ান, ইেয়েমন, ইরাক, িলিবয়া, েসামািলয়া ও  ফগািন�ােন এবং িবে�র 

 রও বহ েদেশ।  র েতামােদর  ল েসনােদর হামলায় রু ঝরেব ইরাক ও 

 ফগািন�ােন। 

 

২. মািকরন ে�িসেড� ও ে�িসেডি�র ৈবিশ�: 

েধাাকা, �তারণা ও িম যায় পিু হওয়া মািকরন ও পিপমা েনতন েৃর �ধান ৈবিশ�। 

একজন মািকরন ে�িসেডে�র জনয ে াতােক এবং পুেরা জািতেক �তািরত করার 

পারদশরী হওয়া  বশযক। গণতািাক িনয়েম একজন �া রী �তারণা ও বলনার কতিা 

উাচু ধাােপ উঠেত েপেরেব তার �া িমক পরীকা হয় িনবরাচনী �চারািভযােন। যিদ েস 

উু মাপকািঠেত উি�ণর হেত পাের এবং িনবরািচত হয় তাহেল েহায়াইি (েদখেত সাদা, 

 সেল নয়হ হাউস ও িব� পিরচালনায় উু �িতভা ও ৈবিশে�র যুগপৎ �েয়ােগ �তী 

হয়। �ায় সকল িসেনির ও কংে�সমযান েধাাকা ও �তারণার উু মাপকািঠেত উ�ীণর। 

তােদর সকেলই িনবরাচনী �চারািভযােন অে রর েযাগানদাতার অনুকূেল িনেজেদর েসই 

িবেশষ �িতভা কােজ লাগায়। যিদ �া যখাত বা  ষধ েকাাািনর পক ে েক অে রর 

েযাগান েদওয়া হয় তাহেল েস তােদর অনুকূেল কাজ কের। েজল িনমরাতা �িততান বা 

কারা কতন রপেকর পক ে েক অে রর েযাগান েদওয়া হেল, েস সরকারেক তােদর 

অনুকূেল রা�ীয়  ইন সং�ার করেত উৎসািহত কের।  র যিদ �াক ওয়ািােরর মেতা 

�াইেভি িমিলিাির েকাাািন, েতল-গযাস েকাাানী বা অঅ িনমরাতা �িততােনর পক 

ে েক অে রর েযাগান েদওয়া হয়, তাহেল েস �িতরকা মাণালয়েক নতুন যুয েকে 

ৈতিরর জনয উউুয কের। এভােব িনবরািচত হেয় যারা পালরােমে�  েস,  দেত তারা 

হয় অে রর েযাগানদাতার ভাড়ােি কমরী। এরা তােদর �াে র িনেজেদর েমধা ও  ম বযয় 
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কের। ফেল িব�বানরা  রও িব�শালী হয়, গরীবরা হয় সবরশা�। রা�  েণর ভাের 

নূজয হয়। জািত  ংেসর িদেক এিগেয় যায়। 

েতামার পূেবরর কেয়কজন রা��ধােনর কপিতার কেয়কিি নমুনা   

• জনসন েকাাািন এবং েপ�াগন মািকরন জািতেক িভেয়তনাম যুেযর বযাপাের 

ভুল ত য িদেয় �তািরত কেরিবল। েসই যুেয ৫৭০০০ (সাতা� হাজারহ মািকরনী 

এবং কেয়ক িমিলয়ন িভেয়তনােমর নাগিরক িনহত হেয়িবল। যুেযর পিরসমাি� 

হেয়িবল মািকরন েসনােদর িবশাল পরাজেয়র মধয িদেয়। 

• িরচাডর িন�েনর ওয়ািার েগইি েকেল�ািরর মধয িদেয় গণতোর মুেখাশ 

উে�ািচত হেয়েব। 

• ১৯৮১ সােল মািকরন সরকার সালভােদােরর মাউজুতী �ােম কেয়কশ েলাকেক 

হতযার জনয �য়ং সালভােদােরর িকবু নাগিরকেক �িশকণ িদেয়িবল। 

• ১৯৮৫সােল মািকরন সরকার িনেজেদর কেয়কজন বিিেক বািড়েয়  নার 

িবিনমেয় ইরােনর হােত িনিদর� পিরমাণ মারণাঅ তুেল িদেত চুিুবয হয়। 

•  িশর দশেক রনা� িরগান লযািিন  েমিরকার যুেয ইইন যুিগেয়েব। েস 

িনকারাগেয়েত ককা িবেোহীেদর সাহাযয কেরন। ফেল শহরিি বযাপক 

কয়কিতর মুেখামুিখ হয়। হয়েতা এিি পূেবরর অব ায়  র েকােনা িদনও িফের 

যােবনা। িবেোহীেদর সহেযািগতা করার পাশাপািশ েসখােন কেঠার অবেরাধ 

 েরাপ করা হয়। এই কুে অ লিির পেক যার ধকল সামেল উঠা খুবই দুইহ 

বযাপার। 

• েকােনা �া রীই েতামার উা�তায় েপৗবােনার মেতা িবলনা; না েধাাকাবািজেত  র 

না �জােদরেক েতাষােমািদেত। েতামার মূল শিু রা�ীয় কমরকতরা এবং 

কুশলবনি। েভািারেদর �তািরত করার েকােনা েকনশলই যােদর অজানা নয়। 

এরাই েতামােক িনবরাচনী �চারণায় সাহাযয কেরেব। 

িনবরািচত হওয়ার পূেবর েতামার অনুসারীেদর অেনেকই েতামােক  দশরবান েভেবিবল, 

িক� বা�বতা হে�, েহায়াি হাউেস �েবেশর পর সকল রা��ধানই ধীের ধীের  দশর 

ও মূলযেবােধর সবিুকু িবসজরন েদয় এবং অে রর েযাগানদাতার চািহদা পূরেণ কাজ 
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কের।  র যিদ েসই রা��ধান িনিদর� েকােনা েগাতীর বা বযিুর  ি রক সহয়তা বাড়া 

সরাসির জনগেণর েভােি িনবরািচত হয় তাহেলও েস ভাড়ােি েসেনির, কংে�সমযান ও 

 মলােদর �ভাব বলেয় ে েক যায়, ফেল মানবািধকার সােকর উ� ধারণা  াকা 

সে�ও �িতপকেক িবচারবিহভূরত প�ায় হতযা করেত িউধাি�ত হয় না। মানুষ িহসােব 

তার �িত নূনযতম  যা েদিখেয় পিরবােরর কােব তার লাশ হ�া�র না কের সাগের 

ভািসেয় িদেত কুি�ত হয় না। িবনা অিভেযােগ বিি করার পর তােদর উপর অমানুিষক 

িনযরাতনকারীেদর রকা করার জনয তার কমতা বযবহার কের। দখলদার ইহদীেদর 

ববররতা ও গণহতযােক েস   রকা নােম সংজািয়ত কের। 

 

৩. বয র নীিতর  িদ অ�:  

ইসলােমর শ�রা ইসলােমর সূচনাল� ে েক মুসিলম উ�াহর িবরেয যুয চািলেয় 

 সেব। তুিম এবং েতামার জািত ভাইরা  জ যা করেবন তা নতুন িকবু নয় বরং 

েতামার পূবরসূরীেদর পিরচািলত ধারাবািহক যুেযরই অংশ। অনয িহেসেব ইউেরােপর 

উপিনেবিশকেদর যুগেক েতামােদর এই যুেযর সূচনাকাল বলা েযেত পাের। তেব েগািা 

ি��ান জািতর িদেক লক করেল মধযযুগ ও বাইেজ�াইন সা�ােজযর সময়কালেক 

বলেত হেব ইসলাম িবেরাধী যুেযর সূচনাকাল। তুিম  জ মদীনার ইহদী ও ম�ার 

কুরাইশ েনতন বেগরর ভূিমকা পালন করেবন। মদীনার ইহদীেদর তুলনা হে� অৈবধ 

ইসরােয়ল রা�।  র েসনিদর বাদশাহ, জডরােনর হােশমী রাজ পিরবার,  রব 

 িমরােতর রা��ধান ও েসনাশাসক িসিসরা হে� ম�ার েকারাইশেদর দন�া�, েতামার 

সরকার িসিসর েসনা অভুয ানেক �িতহত করা েতা দূেরর ক া উে�া, তােক অ র ও 

অঅ সহায়তা �দান কেরেব। েতামার পূবরসূরীেদর নীিত ও েকনশল েযমন বয র হেয়েব 

েতমিন েতামার েকেেও তার বযিত্ম হেবনা।  �াহ তা’ লা বেলন- 

."بَِأْهِلهِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ  َوَال   
অ র  “কুচ্ কুচ্ীেদরেকই িঘের ধের”। -সূরা ফািতর,  য়াত ৪৩ 

সূরাতুল  নফােল  রও এেসেব-  
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ْنِفُقونـََها اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  لَِيُصدُّوا َأْمَواَلُهمْ  يـُْنِفُقونَ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ   َعَلْيِهمْ  َتُكونُ  ثُمَّ  َفَسيـُ

ُيْحَشُرونَ  َجَهنَّمَ  ِإَلى َكَفُروا َوالَِّذينَ  يـُْغَلُبونَ  ثُمَّ  َحْسَرةً   
অ র  “িনঃসেিেহ েসসব েলাক কােফর, তারা বযয় কের িনেজেদর ধন-সাদ, যােত 

বাধাদান করেত পাের  �াহর পে । ব�ত এখন তারা  রও বযয় করেব। তারপর 

তাই তােদর জনয  েকেপর কারণ হেব এবং েশষ পযর� তারা েহের যােব।  র যারা 

কােফর তােদরেক েদাযেখর িদেক তািড়েয় িনেয় যাওয়া হেব”। -সূরা  নফাল,  য়াত 

৩৬ 

 

৪. হক ও বািতেলর মােঝ পা রকয করেত িনেজেক একবার িনেচর � গেলা কর!- 

েতামার সরকার ইবন শাইখ  ল-িল�ীেক েবেলেক েগায়া�ানােমােব ে েক েবর কের 

� েম একনায়ক হসনী মুবারক ও তারপর গাোিফর হােত তুেল েদয়।  র তারা 

েতামােদর মিজর মািফক তােক অমানুিষক িনযরাতন কের হতযা কেরেব। েতামার 

সরকােরর এই িসযা�িি সিঠক িবল? 

 েনায়ার  ল- ওলাকীর েষাল ববেরর েবেলেক ইেয়েমেন চালকিবহীন িবমান ে েক 

েবামা েমের হতযা করা হেয়েব। কাজিি কতিা  ইনানুগ হেয়েব? 

 বু গািরব কারাগাের েতামার েসনারা যা কেরেব তােক তুিম িক বলেব? 

িনযরাতনকারী েসনােদর বিব �কােশর দািব উঠেলও তােদর বিব �কাশ না করা 

েতামােদর  ইেনর দনি�েত েকমন হেয়েব? 

ইরাক-ইরান যুেয মািকরন সরকার সাোমেক সাহাযয কের, অ চ েস কুিদরেদর উপর 

মাসিাডর গযাস িনেকপ কের কেয়ক হাজার েবসামিরক েলাক হতযা কেরন। তবুও তােক 

সাহাযয করা িক উিচৎ হেলা? 
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৫. নাইন ইেলেভেনর ঘিনা েকন ঘেিিবল?  বােরা িক এমন ঘিনার পুনরাবনি� হেত 

যাে�? 

১৯৪৮ ে েক িফিলি�েনর ঘাািিেত েয যুযাপরাধ হেয়  সেব তা নাইন ইেলেভেনর 

ঘিনার জনয অেনকাংেশ দায়ী। এবং এই চলমান যুযাপরাধ  রও বহ নাইন 

ইেলেভেনর জ� িদেত পাের। 

১৯৯৮ এর েফ�য়ারীেত শাইখ উসামা, শাইখ  ইমান  জ জাওয়ািহরী এবং  রও 

কিতপয় মুজািহদ ‘ লজাবহাতুল ইসলািময়যাহ  ল  লিময়যাহ িলহারিবল ইয়াহদ 

ওয়াসসািলিবিয়যন’ (ইহদী ও ্ুেসডরেদর যুেযর িব�বযাপী ইসলািমক েজািহ গঠন কের 

 েমিরকা ও তার িমেেদর িবরেয যখন যুয েঘাষণা করল তখন তা েকবল 

কেয়কজন বযিু বা িজহাদী সংগঠেনর িবষয় িবলনা, বরং তা িবল মুসিলম উ�াহর 

�ােণর দািব। কারণ, তারা েতামােদর এবং েতামােদর িমেেদর �তযক বা পেরাক 

দখলদািরৃ ও জুলুেমর িবষেয় অজ িবল না। িজহােদর এই েঘাষণা েদওয়া হেয়িবল 

িনযরািতত �িতিি মুসিলমেক সাহাযয করার লেকয। যারা েকােনা না েকােনাভােব েতামার 

রাে�র মাধযেম িনযরাতেনর িশকার হি�ল। তাই েতামােদর িবরেয েঘািষত যুয িবল 

েসই লােখা মানুেষর �াে র, যারা ইরাক, িফিলি�ন, িফিলপাইন ও েচচিনয়ায় িনেজেদর 

�াধীনতা হািরেয়িবল এবং িভেিমািি বাড়া হেয়িবল। এই েঘাষণা িবল েসই সকল 

েলােকর �াে র, যারা েতামােদর কূিেকনশেলর ফাােদ পেড় েবকারেৃর অিভশােপ 

মরিবল। েতামরা িনেজেদর অেকেজা অঅসমূহ চড়া মূেলয  রব রা�গেলার কােব িবি্ 

কের  াক, অপর িদেক নােম মাে মূেলয  মােদর েতল-গযাস িবনতাই কর।  মােদর 

িাকা িদেয় েতামরা িনেজেদর েদেশ নতুন নতুন অঅ কারখানা ৈতির কর। এভােব 

েতামােদর েদেশ কমরসং ান ৈতির হয়; করািচেত হয় না, কায়েরা ও জাকাতরায় হয় না। 

েতামেদর হােতর পুতুল একনায়কেদর িদেয় �কােশয ও েগাপেন সব রকেমর �া রই 

েতামরা হািতেয় িন�। 

শাইখ উসামা এবং তাার সয়ীগণ যুয েঘাষণার সময় েতামােদরেক সতকর কেরিবেলন। 

তারা নাইন ইেলেভেনর পূেবর বেলিবেলন, ইরােকর উপর ে েক অবেরাধ উিঠেয় িনেত। 

এই অবেরােধর ফেল কেয়ক িমিলয়ন নারী ও িশশ িনহত হেয়িবল। তারা েতামােদরেক 
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 রও বেলিবেলন,  রেবর একনায়কেদরেক সম রন না করেত এবং দখলদার 

ইহদীেদরেক সাহাযয না করেত। জািজরাতুল  রব ে েক েসনা �তযাহার ও 

েসনাবাউনীগেলা গিিেয় েনওয়ার িনেদরশনাও েদওয়া হেয়িবল। িক�  ংেকল সযাম 

( েমিরকাহ কণরপাত করল না। ঘােড় কুঠারাঘাত পড়ার পূেবর তার ঘুম ভায়েলা না। 

দীঘর ষাি ববর যাবৎ েতামরা িফিলি�নীেদরেক হতযা কেরব। চার িমিলয়েনরও েবিশ 

িফিলি�নীেক েতামরা বা�চূযত কেরব; তােদর ঘরবািড়, হাি-বাজার ও িশকা�িততান 

সমূহেক  ংস�েপ পিরণত কেরব। েতামরা এসব কেরব অৈবধ রা� ইসরােয়লেক 

অ রৈনিতক ও রাজৈনিতক সােপাির েদওয়ার মাধযেম। এসেবর �িতেশাধ িনেত  �াহ 

 মােদরেক িদেয়েবন নাইন ইেলেভন। এর মাধযেম েতামােদর পূািজবাদী অ রবযব া 

িব � হয়।  মরা েতামােদর চরম কিতর মুেখামুিখ করেত সকম হই। গণতা ও 

�াধীনতার �গলভ দািবেত েতামরা েয কতিা িম ুযক, িব�বাসীর সামেন তার মুেখাশ 

উে�াচন করেত সকম হই। 

 মােদর ভূখে� েতামােদর  �াসী পররা�নীিত ও জুলুম-অতযাচার  ামােনার জনয 

সেবরা�ম প�া েবেব েনওয়া িবল অপিরহাযর। যাই েহাক, নাইন ইেলেভেনর ঘিনার জনয 

 মরা দায়ী নই। িনউইয়কর ও ওয়ািশংিেন সফল হামলা িবল মুসিলম িবে� েতামােদর 

িব ংসী রাজনীিত, ইসরােয়লেক সহায়তা �দান এবং েতামােদর �াে র মুসিলম িবে�র 

ৈ�রশাসকেদরেক অেইর মেতা সম রন করার �াভািবক পাশর-�িতি্য়া। 

ইেিােনিশয়ায় লােখা ভূিমহীন কন ষেকর হতযায় সুহােতরােক সাহাযয করার �ায়িপ� 

িদেয়েবন নাইন ইেলেভেন। 

�াধীনতাকামী িমিানাউেয়র মুসলমানেদর িবরেয দিকণ িফিলপাইেনর ি��ান 

সরকারেক সাহাযয �দােনর শাি� েভাগ কেরেবন নাইন ইেলেভেন। নাম মাে মূেলয 

েতল-গযাস িবনতাই, একনায়কেদর সম রন, মুসিলম জািতবেগরর সাদ লু�ন এবং 

সামিরক দূরিভসিই বা�বায়েনর সুিবধাে র তাবুক, যাহরান, বাহরাইন, ওমান, কুেয়ত 

এবং সংযুু  রব  িমরােত েতামােদর েসনািশিবর �িততার িকবুিা শাি� েভাগ 

কেরেবন নাইন ইেলেভেন। জািতসংেঘর েজনােরল এেস�িলেত ইসরােয়েলর িবরেয 
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বযব া �হেণর জনয  িনত ��ােব পয়তাি�শ বােররও েবিশ েভিু কমতা �েয়াগ 

কেরব, যার  ংিশক শাি� েভাগ কেরেবন নাইন ইেলেভেন। 

১৯৮২ সেন েতামােদর � েয় ইসরােয়ল সেতর হাজার েলবািনজেক হতযা কেরেব। 

েতমিন ১৯৮৩, ১৯৯৬ এবং কানা গণহতযায় েতামােদর েসনাবািহনী ইসরােয়লেক 

েলবানেনর িবরেয সাহাযয কেরেব। নাইন ইেলেভন এসেবরই ফসল। 

ি��ানরা অযাংেলা সযা�নেদরেক ইরােকর ঘােড় চািপেয় িদেয়িবল। তারা ইরাকীেদর 

জনয নরেকর সাজা বেয় এেনিবল। তারা অধর িমিলয়ন ইরাকীেক হতযা কেরিবল। 

এসকল িনযরাতেনর ফসল িবল নাইন ইেলেভন। েতামােদর জাি�স িমিন�ার র যামিস 

�ােকরর েলখািি এবার মনেযাগসহ পড়। �িতিি ি্য়ারই �িতি্য়া  ােক, েযমনিি 

বেলেবন িনউিন। েহ ধমরিনরেপকতাবাদীরা! যিদ েতামরা তাওরাত, ইনিজল ও 

কুর েনর  ইন না মান, তাহেল িবক� �ইপ িনউিেনর  ইন েতামােদরেক 

মানেতই হেব। 

�কন ত িবচাের  মরা েতামােদরেক হতযা কিরিন। নাইন ইেলেভনসহ এ ধরেনর বািক 

ঘিনাগেলার জনয  মরা দায়ী নই। ইহদী, জায়নাবাদী, ি��ান ও তােদর সমমনা 

বযিু ও সংগঠন এর জনয দায়ী।  মােদর ে েক �িতেশাধ না িনেয় বরং ডানপ�ী 

ি��ান, েজরী ফলওেয়ল, েজরী রাওয়ার, পযাি রবািরসন ও জন হযািজর সায়-পায়েদর 

ে েক �িতেশাধ নাও।  রও �িতেশাধ নাও িস. ই. এ, এফ.িব. ই �কিলেনর 

ইহদীেদর ে েক,  ইেপেকর (AIPACহ বযাপারী ও যুযাবাজেদর ে েক, ইসরােয়লেক 

সামিরক সহায়তা �দানকারী ও জায়নবাদী ি��ান েনতন বনি ে েক। 

বাইতুল মাকিদস িনেয় েতামরা েয েনাংরা রাজনীিত কের  সব, তা িনেয় শাইখ 

উসামা েতামােদরেক সতকর কেরিবেলন। ১৯৯৩ সেন ওয়া�র েেড েস�াের  ঘাতকারী 

মুজািহদগেণর দাবীর ক া িক ভুেল েগব? পরবিতরেত তারাই নাইেরািজ, দারস 

সালােমর মািকরন কনসুযেলেি  ্মণ কেরিবল। তারাই মািকরন েড য়াের  ঘাত 

েহেনিবল। পূেবরাে�িখত কারণসমূহ  মােদরেক হামলা করেত বাধয কেরেব। সুতরাং 

তুিম িক  মােদরেকই েদাষােরাপ করেব? 
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 েমিরকান িহিুেদর িবরেয গণহতযা, িভেয়তনাম, েকািরয়া, েিািকও, িহেরািশমা, 

নাগািসকা, ে�সেডন ও লযািিন  েমিরকার গণহতযার শাি� ে েক েতামরা েবােচ েগব, 

চীনা একনায়ক িচয়াং কাইেশক ও েমি�কান ৈ�রশাসক েস�া অযানােক সহায়তা 

করার শাি� ে েক েবােচ েগব, িক�  �াহর রহমেত  মরা মুসিলম েদশসমূেহ 

েতামােদর অপকেমরর �িতেশাধ িনেয়িব। ওয়া�র েেড েস�ার ও েতামােদর সামিরক 

েহড েকায়ািরার েপ�াগেন  ঘাত েহেনিব। 

জাপান, জামরান, ইতািলসহ  রও েযখােন মেন চায় েতামরা িনেজেদর সামিরক ঘাািি 

েগােড় রাখ, তেব মুসলমানেদর ভূখে� েতামােদর েকােনা ঘাািি সহয করা হেবনা। 

িনেজেদর অপকমর ধামাচাপা িদেত এবং বা�ব সতযেক িভ� খােত �বািহত করেত 

েতামার এবং েতামােদর িমিডয়ার জুিড় েমলা ভার।  �াহাম িলংকন বেলেব, “িকবু 

সমেয়র জনয তুিম সকলেক েধাাকা িদেত পার এবং িকবু মানুষেক তুিম সবরদাই েধাাকা 

িদেত পার, িক� েগািা মানবজািতেক তুিম সবসমেয়র জনয েধাাকায় েফেল রাখেত 

পারেব না”। ৯/১১ এর যুেযর সূচনা  মরা কিরিন, বরং এর মূল কারণ হে� 

 মােদর ভূখে� েতামােদর �া ররকাকারী ৈসরশাসকরা। 

িব� বািণজযেকক ও েপ�াগেনর মেতা অনুইপ িবপযরেয়র িতু �াদ েতামােদরেক 

 বােরা  �াদন করেত হেব। ওয়ািজির�ান, পািক�ান, ইরাক, ইেয়েমন ও 

েসামািলয়ায় ে�ান হামলার েখসারত েতামােদরেক িদেত হেব। ইরাক ও িসিরয়ায় 

গনহযুয বাধােনার �িতেশাধ েতামােদর ে েক �হণ করা হেব। 

েতামরা বহবার বেলব, ‘  রকার অিধকার ইসরােয়লীেদর রেয়েব’। িফিলি�িনেদর 

িক   রকার অিধকার  াকেত েনই? একিি বােরর জনযও েতামরা েকন বলেত পারব 

না “  রকার অিধকার িফিলি�িনেদর রেয়েব”? জািন, তুিম এমন ক া মুেখও িনেত 

পারেব না, কারণ এেত েতামার �ভুরা নারাজ হেব। 

 েমিরকা ও ইসরােয়ল বয র অ�ঃসারশূনয একিি িফিলি�ন রা� েদখেত চায়। তাইেতা 

তার েকােনা িবমানবির েনই;  �জরািতক সীমানা েনই; অঅ, েসনাবািহনী, বযিু 
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�াধীনতা, অ রৈনিতক সাবরেভনমৃ িকবুই েনই। তারা চায়, িফিলি�নী রা��ধান তার 

�িতিি গিতিবিধেত ইসরােয়ল সরকােরর পক ে েক অনুেমাদন �হণ করক। 

 েমিরকার মেন রাখা উিচৎ েয, মুসলমানেদর উপর সরকােরর দমন-িপড়ন, গাজায় 

ইসরােয়লী েসনােদর ববররতা, ইরাক, িসিরয়া,  ফগািন�ান, েসনিদ, িমসর ও  রও 

বহ মুসিলম েদেশ জুলুম-িনযরাতেনর জনয পুেরাপুির দায়ী  েমিরকা। ইতঃপূেবর 

িফিলি�নীেদর উপর চালােনা ববররতার ঘিনা ধামাচাপা েদওয়া েগেলও এখন  ল-

জািজরা চযােনেলর মাধযেম িব�বাসী তা েদখেত পাে�। এসকল ববররতা ও গণহতযা 

েদেখ েকােনা পাষাণ মেনর মানুেষর পেকও ি র  াকা স�ব নয়। যারা এ সকল 

ননশংসতা চালােত ইসরােয়ল সরকারেক মদদ িদেয় যাে� তােদর বযাপাের মুজািহদগণ 

েচাখ বুেজ  াকেত পােরন না। 

মুজািহদগণ  েমিরকােক েকন এতিা ঘনণা কেরন? েকােনা মািকরনী যিদ তার উ�র 

জানেত চায় তাহেল তার উিচৎ গাজা উপতযকায় একবার ঘুের  সা অ বা এমন 

েকােনা গণমাধযেমর উার  হওয়া, যা পকপাত েদােষ দু� নয়।  িম তােক বলব, েস 

েযন িকবুেতই িস.এন.এন, িব.িব.িস, িনউজ বা ইসরােয়লপ�ী মািকরন গণমাধযম িদেয় 

বা�বতা যাচাইেয়র বয র েচ�া না কের, কারণ মগজ েধালাই, িনেজেদর �াে র বা�বতা 

 ড়াল করা, িম যা ে�াপাগাাা চালােনা ও মুিনবেদর �া র রকা করাই এেদর �ধান 

কতরবয। 

নাইন ইেলেভেন যা হেয়েব তা িবল ইসলািম শিরয়ার সাে  পুেরাপুির সংগিতপূণর ও 

সুিবচারমূলক। 

ইেিােনিশয়া, িফিলি�ন ও েলবানেন েতামােদর রা� অতীেত যা কেরেব এবং বতরমােন 

গাজা, ইরাক,  ফগািন�ান ও িবে�র িবিভ�  ােন যা কের যাে�, মুসিলম উ�াহ 

কি�নকােলও তা ভুলেবনা। েতামরা িনেজর এবং ইহদী কসাইেদর ববররতার  দয় 

িবদারক দনশয মুসিলম উ�াহর মন ে েক েকােনা িদনও মুেব যােবনা।  �াহ তা‘ লা 

বেলন- 

اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  تـَْعَتُدوا َوَال  يـَُقاتُِلوَنُكمْ  الَِّذينَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوقَاتُِلوا  
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অ র  “ র লড়াই কর  �াহর পে  তােদর সাে , যারা লড়াই কের েতামােদর সাে । 

অবশয কােরা �িত বাড়াবািড় কেরানা। িনপয়ই  �াহ সীমাললনকারীেদর পবি 

কেরন না”। -সুরা বাকারাহ-১৯০ 

 রও ইরশাদ হে�-  

َنا  بِاْألُُذنِ  َواْألُُذنَ  بِاْألَْنفِ  َواْألَْنفَ  بِاْلَعْينِ  َواْلَعْينَ  بِالنـَّْفسِ  النـَّْفسَ  َأنَّ  ِفيَها َعَلْيِهمْ  وََكَتبـْ

ِقَصاصٌ  َواْلُجُروحَ  بِالسِّنِّ  َوالسِّنَّ   
অ র  “ িম এ �ে� তােদর �িত িলেখ িদেয়িব েয, �ােণর িবিনমেয় �াণ, েচােখর 

িবিনমেয় েচাখ, নােকর িবিনমেয় নাক, কােনর িবিনমেয় কান, দাােতর িবিনমেয় দাাত 

এবং যখমসমূেহর িবিনমেয় সমান যখম”। - সুরা মােয়দা-৪৫ 

তাওরােত এেসেব, ন�তা অবল�ন কেরা না; �ােণর িবিনমেয় �াণ, েচােখর িবিনমেয় 

েচাখ, দাােতর িবিনমেয় দাাত, হােতর িবিনমেয় হাত, পােয়র িবিনমেয় পা। -তাওরাত, 

তাসিনয়া-১৯-২১ 

 

৬. যুেযর নীিতমালা   

পিপমা কূিরাজনীিতর দনি�েকাণ ে েক িবচার করেল িবষয়িি তােদর গণতোর মােঝ 

িবদযামান। তারা বাহযত  ইন �ণয়ন কের জনগেণর �াে র যিদ তা রাে�র উ�ািভলাসী 

�া র িবেরাধী না হয়। যিদ  ইেনর   য় িনেয় রাে�র �াে রাযার না হয় তাহেল তারা 

িবক� েকােনা কমরেকনশেলর উপর  ইেনর �েলপ লাগায় অ বা  ইন সংেশাধন 

কের। যিদ এভােব কাযরািসিয স�ব না হয় তাহেল তা বা�বায়ন করা হয় পদরার 

 ড়াল ে েক। ফেল জনগণ ও কংে�সমযানরা  ােক এ িবষেয় অজ। এমনিক অেনক 

েকেে রা��ধানেকও জানােনা হয় না, কারণ এগেলা কাযরকর করা হয় িসে্ি 

ইে�িলেজে�র মাধযেম, যারা রা�ীয় িনরাপ�া ও জাতীয় �াে রর েদাহাই িদেয় েকােনা 

 ইনেক পদদিলত করেত িউধাি�ত হয়না। তুিমও (ওবামাহ হয়েতা জানেত না েয, 
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েতামার িবেশষ ইে�িলেজ� এেজি� জামরান চযাে�লেরর েসেিলাইি েফান ও তার 

সভাসদসযেদর কিাউিাের  ািড় েপেতিবল। 

অপরিদেক যিদ েসই �া র উযােরর জনয জনয ৈ�রশাসেকর পনতেপাষণ করেত হয় বা 

েকা াও গণহতযার মেতা কা� ঘিােত হয় অ বা গণিব�ব বা যুেযর �েয়াজন হয়, 

েসেকেে ইে�িলেজ� সািভরেসর পিরবেতর কংে�সমযান ও েসেনিররা �াে রাযাের 

এিগেয়  েস। তারা  ইন, িচ�াশীল স�দায় (েযমন র যাা করেপােরশনহ ও 

গণমাধযমেক �ভািবত কের। িমিডয়া �েয়াজন মািফক মগজ েধালাই করেত  ােক, 

যুেযর অিনবাযরতা �চার করেত  ােক। ৈ�রশাসকেদর ইেমজ বনিয ও তােদর 

�িতপকেক কুৎিসৎভােব উপ াপন করেত  ােক।  র ৈ�রশাসেকর জুলুম-িনযরাতন ও 

গণহতযার মেতা ববররতার িবপেক েমনিখক সমােলাচনার মাধযেম ভােলা মানুষ েদখায় ও 

�কন ত সতযেক  ড়াল কের। েসই সাে  বুিযজীবীরা ব নু তা, িববনিত ও িলখনীর মাধযেম 

বুঝােনারা েচ�া কের েয, এই মুহূেতর যুেযর েকােনা িবক� েনই; রা� মারা ক হমিকর 

মুেখ। শ�রা (কা�িনকহ  মােদর অ রবযব া ও জািতেক  ংেসর পায়তারা চালাে�। 

ৈসরশাসক িসিসেক িদেয় হাজােরা িনরঅ িবেকাভকারীেক হতযা করােনা হেলা। তােদর 

জনয পিপমা িমিডয়ার েচাখ িদেয় এক িবিু অ�ও গিড়েয় পেড়িন।  েমিরকায় ৈতির 

েবামার িবমােনর হামলায় গাজার একিি মাে এলাকায় শতািধক েলাক িনহত হেলা, 

তখন তােদর িমিডয়া এর �িতবাদ করােতা দূেরর ক া, উে�া বরাবেরর মেতা উ�াস 

�কাশ কের বলল, মধয�ােচয ইসরােয়লই একমাে রা� েযখােন গণতোর চচরা হয়। 

পিপমারা অনযেদর সাে  ৈনিতক  চরণ করেব -তা িকবুেতই স�ব নয়। তারা 

�া রপূজারী। যখন শাইখ উসামােক (রা.হ িবনা িবচাের হতযার পর তার েদহ সাগের 

ভািসেয় েদওয়া হেলা, তখন পুেরা িব� েতামােদর ৈনিতকতা তািকেয় তািকেয় েদখল। 

েতামােদর েসনারা তােলবানেদর কত-িবকত  র িব�বাসী �তযক করল মািকরন 

েসনােদর ৈনিতক ৈদনযতা। তারা ফালুজায় মসিজদ গািড়েয় িদল।  বু গািরব এবং 

েগাপন িচরার েসলগেলােত িনযরাতেনর এক কােলা অধযােয়র সূচনা করল। েসামািলয়া, 

ইেয়েমন এবং  রও িকবু েদেশ রা�ীয় সাাস চালােনা হেলা এবং এখেনা অবযাহত 

 েব বরং সাােসর মা া িদন িদন বনিয পাে�। 
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ইরাকেক েতামরা রুসাগের পিরণত কেরেবন। বযাপক িব ংসী অেঅর সইান িক 

েতামার পূবরসূরীরা েপেয়িবল? না! বরং তারা েসখােন েপেয়িবল মািকরন দূতাবাস 

িনমরােণর জনয সুিবধাজনক িবশাল এলাকা। তারা েসখােন িবে�র বনহ�ম দূতাবাস 

িনমরাণ করল। দূতাবােসর কমরকতরা ও কমরচারীরা েতল-গযাস েকাাানীর �াে র কাজ 

কের এবং েমািা অংেকর অ র হািতেয় েনওয়ার প  সুগম কের। েতামােদর 

পররা�মাণালয় খুব �চার কেরিবল েয,  ল-কােয়দার সাে  ইরাক সরকােরর 

েযাগসাজশ রেয়েব। এবং এই অিভেযােগ ইরাকেক িুকেরা িুকেরা করা হেলা। ইরাক 

সরকার ও  ল-কােয়দার মােঝ েকােনা সংি��তা েতামার পূবরসূরীরা উযার করেত 

েপেরিবল িক? 

েতামার সরকােরর বেবায়ায় িউখি�ত করা হেলা। দুিি বয র রাে�র জ� হেলা। েতামার 

এবং েতামার িমেেদর যুেয চািরিেক মূলযেবােধর েকােনা বালাই েনই। সাাস িবেরাধী 

যুেযর নােম বহ িমিলয়ন ডলার বযয় কেরব এবং যুযিব � েদেশ গণতা �িততার 

দািব করব। ইরাক ও  ফগািন�ােন গণতা �িততা করেত েপেরব িক? বা�বতা হে� 

ইরাক ও  ফগািন�ান  জ িবে�র অি িতশীল রা�সমূেহর মােঝ অনযতম। তবুও িক 

তুিম (ওবামাহ িব�বাসীেক িব�াস করেত বলেব েয, েতামার সমকামী ৈসিনকরা 

 ফগািন�ােন নারীেদর অিধকার �িততার জনয কাজ করেব? 

িবপরীেত শাইখ উসামা িবন লােদন (রা.হ যুয ও শাি� উভয় অব ায় উ�ত চিরে ও 

মূলযেবােধর ধারক বাহক িবেলন। িতিন েতামােদর বািণিজযক রাজধানী িনউইয়েকর 

হামলা কেরেবন, তেব িশকা�িততান, হাসপাতাল, বনযা ম এবং িগজরার যােত কিত না 

হয় েসিদেক লকয েরেখেবন। েতমন  ি িমিলয়েনরও েবিশ অিধবাসীর এই শহরিির 

বসিতসমূহেক হামলার কয়কিত ে েক দূের েরেখেবন। অপরিদেক �ায়ই েদখা যায়, 

েতামােদর িবমান হামলায় িনহতেদর শতভাগই িবল িশশ। েযমন, েকানার �েদেশ 

লাকড়ী সং�হ করেত যাওয়া ১২িশশ েতামােদর চালাকিবহীন িবমান হামলায় িনহত 

হয়। ইেয়েমেন একই হামলায় ২৩ নারী ও িশশেক হতযা করা হয়। েতমিন হতযা করা 

হয়  ফগািন�ােনর নায়াহাের িববাহ অনুতােনর অিতি েদরেক। ২০১০ সােল 

 ফগািন�ােন মািকরন িবেশষ িিেমর ৈনশকালীন এক িবমান হামলায় বহসংখযক েলাক 
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িনহত হয়। জািতসংেঘর কমরকতরা নােদর নােদরী িনহেতর সংখযা ৮০ বেল উে�খ 

কেরেবন। বা�েব েসই ঘিনায় চার শতািধক েলাক িনহত হয়। ২০০৯ সােল েতামার 

েদশ  ফগািন�ােন  ঠােরা হাজার দুইশত চুয়া�র বার িবমান হামলা চািলেয়েব। এর 

মেধয এক হাজার একশত ষািিি হামলা িবল চালকিবহীন িবমান ে েক। 

�যুিু িনেয় েতামােদর গেবরর েশষ েনই। তেব শাইখ উসামার (রহঃহ হামলা �যুিু 

িনভরর িবলনা। িসে্ি এেজি�, চালকিবহীন ে�ান, �াির েবামা, যুযিবমান ও 

সযােিলাইি ে�শেনর সহায়তা বাড়াই িতিন িনভুরলভােব লেকয  ঘাত েহেনেবন। এসব 

িতিন কেরেবন কািাহােরর দূর পবরেত অব ানকালীন সমেয়। তাার ও তাার লকয েলর 

মােঝ িবল হাজােরা মাইেলর দূরৃ। তবুও িতিন লক েভদ কেরেবন িনপুণভােব। একিু 

েভেব েদখ!, যিদ শাইখ উসামা (রহঃহ সাধারণ নাগিরকেদর হতযার ই�া কের  ােকন 

তেব েকন িতিন ইিায়ান পেয়� িনউি�য়ার ে�শন বা সুপার েবাল েগইেম হামলা 

কেরনিন? তারপর গাজা উপতযকার ক া ভাব এবং িনেজেক  বােরা অনুইপ �  

কর। 

িব�বাসী েদেখেব, শাইখ উসামা (রা.হ এর দয়ােরতা। মুজািহদগণ েতামােক চযােল� 

কেরেব, নাইন ইেলেভেনর হামলায় িনহতেদর মােঝ দশজন িশশও িক েদখােত 

পারেব? ২০০৯ এবং ২০১৪ইং সেন েতামার ও েতামার িমেেদর হামলায় িনহতেদর 

মেধয এক হাজার িশশর তািলকা �কাশ করেত মুজািহদগণ ��ত  েবন। এিা েগল 

েকবল েতামার শাসনামেলর ক া। ইতঃপূেবর েতামরা ইরাক,  ফগািন�ান, 

িফিলি�নসহ  রও বহ েদেশ লকািধক িশশ হতযা কেরেব। েস পিরসংখযানও 

মুজািহদগণ েতামােদরেক িদেত ��ত  েবন। 

েতামরা ১৫ িিরও অিধক ৈববািহক অনুতােন িবমান হামলা চািলেয়ব। এখােনই েশষ 

নয়, েতামরা দুইশ’রও েবিশ মসিজদ এবং প াশ সহ�ািধক বসতবািড়  ংস কেরব। 

নাইন ইেলেভেনর হামলায় পাাচিি বসতবািড়ও িক  ংস হেয়েব? েদখােত পারেব? 

পারেব না। 

 ফগািন�ান, ইরাক ও িফিলি�নীরা এমন পাাচ িমিলয়ন মানুেষর নােমর তািলকা িদেত 

সদা ��ত, যারা েতামােদর হামলায় গনহহীন হেয়েব। িবষাু ইউেরািনয়াম েবামার 
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েতজি�য়তার ফেল ফালুজার হাসপাতালসমূেহ িতন শতািধক িশশ িবকলায় হেয় 

জ��হণ কেরেব। েতামােদর সােবক িমে বাশার  ল  সাদ সাাসী কমরকাে� ও 

মানবািধকার ললেনর েকেে সীমা অিত্ম কেরেব। এখন েকা ায় েগল েতামােদর 

িবেবক ও মানবতা? 

 বু মুস ব সূরী,  বু খােলদ সূরীসহ পািক�ান ও  ফগািন�ােন  িক  রও বহ 

মুজািহদেক িক েতামরা বাশার  ল  সােদর হােত তুেল দাওিন? িসিরয়ার কত �াম 

ও শহর ভ�ীভূত হেয়েব, তার িহসাব িক েতামার জানা  েব? নািক গলফ  র 

বাে�ি বল িনেয় েখলেত  াক? 

েতামােদর ল�া হয়না? এতিকবুর পরও িকভােব বল, মুজািহদগণ বসতবািড় ও 

সাধারণ নাগিরকেদর উপর হামলা কের? 

িবে�র �ায় সকল েদেশর সরকার েতামােদর �া র রকা কের কাজ করেব। তবুও 

অিধকতর �াে রাযাের েতামরা নযায়-অনযােয়র পেরায়া না কের এসব রা��ধানেদর 

মদদ িদেয় যা�। 

১৯৮৮-এর বাে  েিালেন বামরার সামিরক জা�া কেয়ক হাজার বািমরজ িশকা রীেক 

হতযা কেরেব, তখন মািকরন সরকার িময়ানমােরর উপর কেঠার অ রৈনিতক অবেরাধ 

 েরাপ কেরিবল। অপর িদেক তারা যখন েরািহয়ােদর িেশ হাজার ঘরবািড় �ািলেয় 

িদল, দুই লক েরািহয়া মুসিলমেক িবতািড়ত করল, িঠক তখন তৎকািলন মািকরন 

পররা�মাী বািমরজ সরকােরর জনয কেয়ক িমিলয়ন ডলােরর  ি রক সহায়তা িদেয় 

তােদর অ রনীিতর চাকা সচল রাখেত গরৃপূণর ভূিমকা পালন করল।  র মুসিলম 

উ�াহ এই পাশিবক হতযা ও জািতগত িনমূরল অিভযােনর নীরব সাকী হেয়  াকল। 

তুিম িকভােব এই সংখযালঘু েরািহয়ােদরেক ভুেল  াকেত েপেরব? কেয়ক �জ� ধের 

তারা রাখাইেন বসবাস কারেব, অ চ তােদরেক নাগিরক িহেসেব �ীকন িত েদওয়া হে� 

না। তুিম িক জান, েরাগ-েশাক ও অনাহাের �ী� েরািহয়ােদর জনয মানিবক োন িনেয় 

 সা সং াসমূহেক িময়ানমার সরকার িফিরেয় িদেয়েব? মানবািধকার কমরীেদরেক 

েসখােন ঢুকেত েদওয়া হয়িন? ডাুারেদর �েবশ ও িচিকৎসা েসবার উপর িনেষধাজা 

 েরাপ কেরিবল? এত িকবুর পেরও েতামার সরকার িময়ানমাের িবিনেয়াগ বই করা 
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েতা দূের  াক, তা িউগণ কেরেব! তুিম িক ইসরােয়লেক খুব সাদশালী মেন কর? 

তােদর িনজ� সাি� িক রমািনয়া, ে�ন, িমসর, দিকণ েকািরয়া ও েসনিদর েচেয় 

েবিশ? ইসরােয়লেক �াধানয িদেয় সামািজক কাযর্ ম চালােত িগেয় মািকরন সরকােরর 

 েণর েবাঝা িদন িদন ভারী হে�। িফিলি�ন ও েলবানেনর মুসিলেদর হতযা করেত 

িশকা ও �া যখােতর বরায কিমেয় েসই অে র ইসরােয়েলর হােত মারণাঅ তুেল েদওয়া 

হেয়েব। এসেবর কারণ হে� তুিম এবং েতামার পেদ যারা  ােক িসযা� তারা �হণ 

কের না। িসযা� গনিহত অনয েকা াও! পদরার  ড়ােল। েতামার িক মেন পেড় ২০১৩ 

সােল বেলিবেল, িফিলি�নীেদরেক তােদর ভূিমেত চাষাবােদ বাধা েদওয়ার অিধকার 

কােরা েনই, পিপম তীের বাে  েিালেনর অিধকার েকেড় েনওয়ার এবং 

িফিলি�নীেদরেক তােদর ভূিম ে েক িবতাড়েনর অিধকার কােরা েনই? অতঃপর যখন 

িফিলি�েন গণহতযা শর হেলা, তােদর বযবসা�িততান ও িশকা�িততান গািড়েয় েদওয়া 

হেলা, তােদরেক তােদর ঘরবািড় ে েক িবতািড়ত কের যাযাবেরর মেতা জীবন যাপেন 

বাধয করা হেলা তখন েতামরা বেল উঠেল, “ইসরােয়িলরা যা করেব তা   রকা বাড়া 

 র িকবুই নয়।” শধু িক তাই, গাজায় ইসরােয়িল হামলা চলাকােল মািকরন সরকার 

তােদর কােব সবরাধুিনক অঅশঅ সরবরাহ কেরিবল। এসেবর কারণ হেলা, েতামােদর 

কসাই-িমে েনতািনয়াহ জািনেয়িবল েয, ইসরােয়ল যিদ হামাসেক পরািজত করেত 

পাের তাহেল িমসর,  রব  িমরাত, েসনিদ ও জডরােনর ৈ�রশাসকরা যারপরনাই 

 নিিত হেব। অ চ এই হামাস েতা েতামােদর সন� গণতািাক প�ায় কমতায় 

এেসেব। েতামােদর স�ানরা যখন েহায়াইি হাউেসর েপবেন বাগােন িবেনাদেন রত, 

তখন িব�বাসী েদখিবল েতামােদর েবামার  ঘােত রমজােনর িবেকেল নদীর পােড় 

েখলেত  াকা িফিলি�নী িশশরা িকভােব মািিেত লুিিেয় পড়িবল।  �াহ বেলন-  

بَِأْهِلهِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ  َوَال  السَّيِّئِ  َوَمْكرَ  اْألَْرضِ  ِفي اْسِتْكَبارًا  
অ র  “পনি বীেত  যেতযর কারেণ এবং কুচে্র কারেণ, কুচ্ কুচ্ীেদরেকই িঘের 

ধের। তারা েকবল পূবরবতরীেদর দশারই অেপকা করেব। অতএব  পিন  �াহর 

িবধােন পিরবতরন পােবন না এবং  �াহর রীিতনীিতেত েকােনা রকম িবচুযিতও পােবন 

না”। -সূরা ফািতর,  য়াত ৪৩ 
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সাধারণভােব িবে�র েকােনা গণতািাক রা�ই যুয ও শাি�র সময়কােলর নীিতমালা, 

উ�ত চিরে ও মূলযেবােধর ধার ধােরনা।  র ইউেরাপ ও  েমিরকার কােব এসেবর 

েকােনাই মূলয েনই। 

 

৭. ববররতার সংজা  

১ লা  গে� ১জন ইসরােয়িল েসনা অপহরণ করা হয়। িবষয়িিেক তুিম ববররতা বেল 

 খযািয়ত কেরব। তাহেল েদখা যাে�, গণহতযায় েমেত  াকা ইসরােয়িল েসানেদরেক 

অপহরণ করাই েতামােদর দনি�েত ববররতা; িমসরীয়  েলমেক ইতািলেত ননশংসভােব 

হতযার ঘিনািি েতামােদর েচােখ ববররতা নয়। অ চ িতিন ফজর নামাজ  দায় করেত 

মসিজেদ যাি�েলন! িনযরাতন চালােনার জনয েগাপন কারাগার পিরচালনা করা িক 

ববররতা নয়?  বু গািরেব মুসিলম নারীেদর ই�ত লু�ন করা ববররতা নয়? ফজর 

নামাজ পড়েত মসিজেদ গমনকােল পযারালাইজড শাইখ ইয়ািসনেক েকপণাঅ হামলা 

কের তাার গািড়সহ উিড়েয় েদওয়া হেলা-এিিও িক পিপমােদর বানােনা ববররতার 

সংজায় পেড়না? 

ইসরােয়েলর কারাগাের পাাচ শতািধক িফিলি�নী িশশেক বিি কের রাখা হেয়েব, 

েতামরা এ বযাপাের নীরব েকন? ১৬ ববেরর  বু কায়দারেক  গেন পুিড়েয় 

ইসরােয়িল েসনারা হতযা করল, েতামরা এেক ববররতা বলব না েকন? 

িবনা অিভেযােগ শতািধক বযিুেক েগায়া�ানােমােত  িেক রাখা িক ববররতা নয়? �াস 

চলাকািলন সমেয় িশকা�িততােন হামলা করা এবং িশকক-িশকা রীেদর হতযা করা িক 

ববররতা নয়?  মােক এবং  মার ভাইেক িতন ববর   েগাপন কের  াকেত বাধয 

করা হেয়েব-এিা িক ববররতা নয়? ১৪ ও ১৫ববেরর বালক জাওয়াদ  ফগানী এবং 

ওমর িখিজেরর ক া িক ভুেল েগব? েতামার সরকার তােদরেক েগায়া�ানােমােত 

 িেক েরেখেব। ইসরােয়িল েসনারা যখন গাজায় গণহতযা চালাে� িঠক তখন 

তােদরেক অেঅর চালান পািঠেয় সাহাযয করেল-এিা িক ববররতা নয়? 
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 বু গািরব কারাগাের ইরািকেদর উপর চালােনা িনযরাতেনর িচে িনরাপ�াজিনত কারণ 

েদিখেয় �কাশ করব না, েস িভিডওেত িক ববররতার িকবুই েনই? 

অযােয়ালা, িনকারাগয়া ও িকউবায় িস. ই.এ কেয়ক িমিলয়ন মানুষেক হতযা কেরেব, 

েতামার দনি�েত এগেলা িক ববররতা নয়? ব�ত তুিম এবং েতামার রা� বতরমান পনি বীর 

সকল ববররতার উৎস। 

 

৮. সীমানা পযরােলাচনা: 

ওবামার দািব, ১লা  গে� ইসরােয়িল েসনা অপহরেণর ঘিনািি িবল ববররতা, ১৭ ই 

অে�াবর ২০১৪ সেন উ�ািপত হয় েয, পূেবরাু ঘিনা েগালেযাগ �সূত বা কাকতালীয় 

িবলনা, বরং তা িবল সূ� কারচুিপর অংশ। যারা পিপমা িব� ও মুসিলম িবে�র মােঝ 

সংঘােতর খবরাখবর রােখন, এই ভাষা তােদর অজানা নয়। 

 িম এখােন ইিতহােসর েকােনা পু�ক রচনা করেত যাি� না, তেব ইসরােয়েলর 

জ�ল� ে েক  জ পযর� ঘিনাবলীর চু�কাংশ তুেল ধরব, যােত িবচকণ 

ঐিতহািসকগণ েমািােমািি একিি ধারণা েপেত পােরন। 

িবংশ শতাি�র েগাড়ার িদেক  �জরািতক কুফির শিু উসমানী সা�াজযেক িবেলাপ 

করেত সকম হয়। তারপর সাইকস িপকি চুিু মািফক �া� ও ি�েিন  রবিব�েক 

িবিভ� অংেশ িবভু কের। উ�র  ি�কার ইসলািম িব�েক িবভু করার দািয়ৃ েনয় 

ে�ন, �া� ও ইতািল। 

তুিম (ওবামাহ িক বলেব, জািজরাতুল  রবেক সাত খে� েকন খি�ত করা হেলা? হযাা 

ইসলােমর শ�েদর নীিত হেলা “িবভু কর তারপর শাসন কর!”। 

েতামরা এই বেল িব�বাসীেক েধাাকা িদেয়  সব েয, গাজা সংকেির জনয দায়ী 

হামােসর রেকি িনেকপ বা সাাসী কমরকা� অ বা সাধারণ নাগিকেদরেক মানবঢাল 

িহেসেব বযবহার করা। 
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ইসরােয়ল ও িফিলি�েনর মানিচেিি একিু েদখ, তাহেল বুঝেত পারেব তুিম দাবার 

গিি বাড়া িকবুই নও, কারণ যা করার তা েতামার মিনবরাই করেব। 

সাই�-িপকি, বালেফার, কযাা েডিভড চুিু ে েক শর কের ওয়ািদ  রাবা পযর� 

িবিভ� চুিুর  েলােক এবং তাওরােতর ভিবষযউাণী অনুযায়ী বনহ�র ইসরােয়ল রা� 

�িততার লেকয েতামার পূবরসূরীরা পূবর ে েকই কাজ কের  সেব। তাওরােত এেসেব, 

রব এই বেল �িত�িত পাকা করেলন, “েতামার উ�রসূরীেদর জনয  িম িমসেরর 

নদী ে েক ফুরাত নদী পযর� ভূখ� দান করিব।” -েজেনিসস, চা�ার ১৫, ভাসর-১৮ 

েতল  িবব ইসরােয়েলর রাজৈনিতক রাজধানী। তাহেল েতামােদর দূতাবাস  ল-

কুদেস  ানা�িরত করেত চা� েকন? এিি িক ইহদীবাদী ি��বােদর কারেণ? এবং 

 ল-কুদসেক ইসরােয়েলর রাজধানী বানােত েতামার উপর েগািা ি��ানেদর অিবরাম 

চাপ �েয়ােগর কারেণ? তুিম ভােলা কেরই জান, ইসরােয়েলর পতাকায় বযব ত দুিি 

নীল েরখা িকেসর ইিয়ত বহন কের। তারা এর মাধযেম নীল নদ ও ফুরাত বুিঝেয় 

 ােক। এই দুই নদী তােদর ��ীল ইসরােয়েলর সীমানা। েযমন েজেনিসেস বলা 

হেয়েব (১৫ ১৮হ। এসব িক মসিজেদ  কসা েভেয় েসখােন হাইেকেল সুলাইমািন 

িনমরাণ ও বনহ�র ইসরােয়ল �িততার লেকয নয়? 

 

উপসংহার  

৯/১১-এর হামলা িবল মুসিলম উ�াহর �াে র। 

ইরােক দশ ববর বযাপী অ রৈনিতক অবেরােধর পর সােবক মািকরন পররা�মাী িবিবিস 

সংবাদ মাধযমেক েদওয়া এক সাকাৎকাের বেলেব, ‘উু অবেরােধর ফেল অধর িমিলয়ন 

ইরাকীর মনতুয হেয়েব’। তার এই বুবয য া র। তেব একই সমেয়  মরা েদখেত পাই 

েয, দীঘর দশ ববেরর অ রৈনিতক অবেরােধর পর দুিভরক কবিলত এই অ েল মািকরন 

েসনা েমাতােয়ন করা হয়। ফেল যুয, মারামাির-হানাহািন, িবভিু ও অরাজকতায় েগািা 

ইরাক েবেয় যায়। মািকরন েসনােদর েবাড়া িবষাু ইউেরিনয়াম েবামার েতজি�য়তায় 

েসখােন দীঘরেময়াদী িবপযরয় েনেম  েস। এক পযরােয় ইরােকর েতল-গযাস কুিকগত 
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করেত ইরােকর মািিেত িবে�র বনহ�ম দূতাবাস িনমরাণ করার পর েসনা �তযাহার করা 

হয়। 

ইসরােয়িলেদর   রকার �াে র যিদ শেতরও েবিশ িফিলি�নীেক হতযা করা যায়; যিদ 

যুয িবমান, িযাংক, কামান ও বুলেডাজার িদেয় ১১,৭০০ (এগার হাজার সাতশতহ বািড় 

গািড়েয় েদওয়া যায়; যিদ ২৪৩ জন নারী এবং ৪৫৭জন িশশ হতযা করা যায়; যিদ 

  রকার জনয ৬১িি মসিজদ ও ১৪১িি িশকা�িততান  ংস কের িদেত হয়; যিদ 

ইসরােয়লেক সুরিকত করেত বাজার ও হাসপাতাল গািড়েয় িদেত হয়; যিদ গাজার 

একমাে িবদুযৎ েককিি  ংস কের িদেত হয়, তাহেল মুসিলম উ�াহেক রকার জনয 

পিরচািলত নাইন ইেলেভেনর হামলােক েকন েমেন িনেত পারেব না?  মরা েতা 

েকবল েতামােদর বািণজযেকক ও েসনা সদর দফতের হামলা কেরিব। 

েতামরা বিুেকর গিল েবাড় িন বরং অ রৈনিতক অবেরাধ  েরাপ কের অধরিমিলয়ন 

ইরাকী নারী ও িশশেক হতযা কেরব। এই অবেরাধেক সাধারণ যুেযর সাে  তুলনা 

করেল চলেব না, বরং এিি িবল যুেযর েচেয় বহগেণ বীভৎস ও  ংসা ক। এর ফেল 

নারী-িশশ-যুবক-বনয সকেলই কিত�অ হেয়েব। িবেশষ কের, জািতর ভিবষযৎ অ রাৎ 

িশশরা �ায় িনঃেশষ হেয় েগেব। এই অবেরােধর কয়কিতর পিরমাণ িকবুেতই 

সামিরক যুেযর কয়কিতর েচেয় কম নয় বরং বহলাংেশ েবিশ। েতামােদর এতসব 

অপকেমরর পর সাাস ও সাাসী িনেয় ক া বলার অিধকার েতামােদর  াকেত পােরনা। 

পুািজবাদ ও গণতােক ইিতহােসর  �াকুােড় বুেড় েফলার সময় হেয়েব। এসেবর নােম 

যা কেরব তােত এখন েতামােদর �ীকার করেতই হেব েয, িব�বাসীেক �তািরত করা 

ও মানবািধকার ললেন েতামরা িবেশষ পারদিশর।  র  মােদর ভূিমেত েতামােদর েয 

েকােনা  �াসেনর িবরেয িজহাদ পিরচালনা করার অিধকার  মােদর রেয়েব। 

িফিলি�ন, ইরাক ও  ফগািন�ােন নারী-িশশ-বনযেদর রেুর �িতেশাধ েনওয়ার 

অিধকার  মােদর রেয়েব। নাইন ইেলেভেনর �ালা যিদ েতামার েদশ সহয করেত না 

পাের, তাহেল ষাি ববর ধের ধুকেত  াকা িফিলি�ন, েলবাননও জািজরাতুল  রবসহ 

সারা দুিনয়ার মুসলমানেদর ে েক িকভােব  শা কেরন েয, তােদর অ�ের �িতেশােধর 

 গন �েল উঠেব না?  িম েতামার বা েতামার রাে�র কােব করণা চাইনা। 
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েতামােদর যা মেন চায় তাই কর!।  মার জীবন,  মার মরণ,  মার মুিু ও  মার 

কারাবরণ সবই েতামােদর জনয অিভশােপর কারণ হেব।  �াহ তা‘ লা বেলন-  

ْلَيتَـوَكَّلِ  اللَّهِ  َوَعَلى َمْوَالنَا ُهوَ  لََنا اللَّهُ  َكَتبَ  َما ِإالَّ  ُيِصيبَـَنا َلنْ  ُقلْ   ُقلْ ) 51( اْلُمْؤِمُنونَ  فـَ

 ِمنْ  ِبَعَذابٍ  اللَّهُ  ُيِصيَبُكمُ  َأنْ  ِبُكمْ  نـَتَـَربَّصُ  َوَنْحنُ  اْلُحْسنَـيَـْينِ  ِإْحَدى ِإالَّ  بَِنا تـََربَُّصونَ  َهلْ 

ُمتَـَربُِّصونَ  َمَعُكمْ  ِإنَّا فـَتَـَربَُّصوا بِأَْيِديَنا َأوْ  ِعْنِدهِ   
অ র  “ পিন বলুন,  মােদর কােব িকবুই েপৗবােবনা, িক�  �াহ যা  মােদর জনয 

িলেখ েরেখেবন; িতিন  মােদর কাযরিনবাহক।  �াহর উপরই মুিমনেদর ভরসা করা 

উিচত।  পিন বলুন, েতামরা েতা েতামােদর জনয দুিি কলযােণর েকােনা না েকােনা 

একিির �তীকা করব,  র  মরা েতামােদর জনয �তীকায়  িব েয,  �াহ 

েতামােদর  জাব দান করন িনেজর পক ে েক অ বা  মােদর হে�। সুতরাং 

েতামরা অেপকা কর,  মরাও েতামােদর সাে  অেপকমান”। -সূরা তাওবা,  য়াত 

৫১-৫২ 

যিদ েতামার রা�  মােক যাব�ীবন কারাদ� েদয় তাহেল কারা�েকােত িনজরেন 

 নেির সাে   �াহর ইবাদত করেত  াকব, িনেজর গনােহর জনয  �াহর কােব 

কমা �া রনা করব।  র যিদ মনতুযদ� েদয় তাহেল  িম যারপরনাই  নিিত হব, 

কারণ তখন  িম  �াহর সাকাৎ লােভ ধনয হব; নবীগেণর সাে  সাকাৎ হেব। 

িবেশষ কের, শাইখ উসামাসহ  রও েয সকল মুজািহদেক েতামরা হতযা কেরব, 

তােদর সাে  পুনিমরলনী হেব। িক� ক া হে�, ি��ানরা  মার মনতুযদ� কাযরকর 

করেল  মার িক মনতুয হেব? িবষয়িি  িম  ইনজীবীেদরেক িবশদভােব খুেল বেলিব। 
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িফিলি�েনর ভূখ� 

১৯৪৬-২০১০ 

(বাম িদক ে েক � মিি ১৯৪৬ সােলর িফিলি�নী ভূখ�। সাদা অংশ ইহদী অিধকন ত 

ভূখ� এবং সবুজ অংশ িফিলি�েনর ভূখ� িনেদরশ করেব।হ 


